
 

Jaunimo susitikimų diena  

SROVĖS NEŠAMI 

2018 m. vasario 10 d.  

10.00– 22.00 val. 

Studentų miestelis, Studentų g. 48, Kaunas 

 

 

Labas! Mes vis bėgam ir (ups!) kartais, vos spėję ištarti „Labas“ ir „iki!“, prabėgam vieni kitus. Tai gal #SUSITIKIM? 

Pakalbėti apie tai, kas svarbu. Apie tai, kas vakarais vis sugrįžta tuo neduodančiu užmigti klausimu. Apie tai, kas labiausiai 

džiugina ir skaudžiausiai liūdina. Ne apie tai, kaip atrodom, kiek gavom iš matematikos kontrolinio ar ką studijuojam ir kiek 

paskui dirbdami mėnesio gale rasim savo banko sąskaitoje. Apie tai, kas širdy! Kviečiam visus moksleivius ir studentus. Iš 

visų miestų. Visaip galvojančius. Tikinčius ir netikinčius. Keliančius klausimus. Taip, labiausiai mes kviečiam smalsius! 

Tuos, kuriems įdomu, o kas po mirties? Arba tai, kaip gyventi šiandien? Kaip suprasti, kuo gyvena širdis ir kuo labiausiai 

džiaugiasi? Ar kuo labiausiai nesidžiaugia? Kviečiam aktyvius ir nieko neveikiančius. Visus! Nes gal jau gana jaustis per 

dideliems ar per mažiems, kad būtume verti vienas prie kito prieiti.  

Taip! Jaunimo susitikimų diena sugrįžta.  

Valio! 

PROGRAMA 

9.30 Registracija 

10.00 Atidarymas 

10.15 I PASKAITA „Srovės nešami“. Kun. Paulius Vaineikis OFM 

11.00 Klausimų sesija ir liudijimai 

11.30 Organizacijų mugė (su arbata ir sausainiais rankose) 

12.15 II PASKAITA „Su gimtadieniu, Lietuva!“ Vysk. Kęstutis Kėvalas 

13.00 SKANAUS! (pietūs, kaina 2 Eur) 

14.00 TEMINIAI SUSITIKIMAI ir AKTYVIOS PRAMOGOS 

A. Slapta ekskursija KTU 

B. Orientacinės varžybos 

C. Protmūšis 

D. Sportinės rungtys 

16.00 MALDA (Adoracija, išpažintys, giesmės) 

17.00 ŠVENTOSIOS MIŠIOS. Arkivysk. Lionginas Virbalas 

19.00 VAKARINĖ PROGRAMA. KTU, Studentų g. 50. (Durys atidaromos 18.30 val.) 

Šoksime kartu su grupe „KŪJELIAI“. Vaišinsimės nealkoholiniais kokteiliais ir užkandžiais. 

 

 Dalyviai: jaunimas nuo 13 iki 30 metų. 

 Renginio dalyvio ĮNAŠAS 3 Eur. 

 Susitikimo su Dievu Švenčiausiajame Sakramente (adoracijos) laikas 10-17 val. Studentų g. 48 I aukšte. 

 MOKYTOJAMS IR GRUPIŲ VADOVAMS galimybė dalyvauti kvalifikaciniame seminare. 

 

 

Grupių vadovus prašome užpildyti renginio 

registracijos formą (spauskite nuorodą). 

https://goo.gl/forms/MKup6Cr5S3LwLu8F2  

Savanori, Tu mums svarbus ir reikalingas ! 

https://goo.gl/forms/7GSvMx3J7K7KwgZu2

 

 

Renginį organizuoja 

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras 

 

Renginio draugai:  

Kauno arkivyskupijos kurija 

  Kauno technologijos universitetas 

VISA INFORMACIJA 

   www.kaunoarkivyskupija.lt  

www.katalikai.lt 

   facebook.com/kajc2017 

   Mob. 8 687 982 65; el. p. info@kajc.lt 

https://goo.gl/forms/MKup6Cr5S3LwLu8F2
https://goo.gl/forms/7GSvMx3J7K7KwgZu2
http://www.facebook.com/kajc2017

